
 1/16

 

PROTOKOL  fra (04/2020) 

 

 SSFs hovedstyrelsesmøde  

 tirsdag den 30. juni 2020, kl. 18.30 

Flensborghus i Store Sal og gæster, medlemmer og ansatte placeres i Lille 

Sal, hvor der vil være videotransmission fra mødet (Coronaretningslinjer) 

 

Delegerede: Andreas Berg, Anne-Margrete Jessen, Annemarie Erichsen, Bjørn Egeskjold, Britta 
Jöns (suppleant for Anne Mette Jensen), Daniela Caspersen (suppleant for Marco 
Nicolaisen), Erik Leth (suppleant for Karsten Weber), Fred Witt, Gitte Hougaard-
Werner, Jørn Fischer, Karen Scheew, Kirsten Futtrup, Kirsten Vognsen Weiss, 
Knud Ramm-Mikkelsen, Lars Nielsen, Nadine Baumann Petersen, Niels-Jørgen 
Hansen, Petra Mohr, Reidar Fischer, Sven Nielsen, Steen Schröder, Tine Bruun-
Jørgensen 

 

Andre: Claudia Jans, Dieter Paul Küssner, Gerd Pickardt, Gert Wiencke, Heinrich Schulz, 
Jens A. Christiansen, Jon Hardon Hansen, Karl Kring, Kim Andersen, Lars 
Salomonsen, Mogens Rostgaard Nissen, Niels Ole Krogh, Rasmus Meyer, Wera 
Gallagher,  

 

Lille Sal: Anita Börner, Kay von Eitzen, Kerstin Pauls, Lars Petersen, Lars Thomsen, Marike 
Hoop, Matthias Runge, Michael Oetzmann, Peter Hansen, Thorben Borchardt, 
Tine Andresen 

 

Afbud: Elsbeth Ketelsen, Horst Schneider, Jens Søren Jess, Lars Erik Bethge,  

 

Protokol: Optagelse på bånd, JAC/cj 

  

  

Dagsorden: 

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8. 
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jf. § 4 stk. 4 
3. Valg af dirigent. 
4. Godkendelse af den åbne protokol fra den 19. maj 2020. 
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5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden. 
6. Formandens beretning. 
7. Nyt fra SSFs udvalg. 
8. Forvaltningschefernes rapport om effektivisering- og organisationsmuligheder ved Kirsten 

Vognsen Weiss og Jens A. Christiansen. Rapporten er på SSFs hjemmeside. 
- Orientering og drøftelse. 
9. Flensborg Avis’ projekt KomMit ved Rasmus Meyer. 
- Orientering og drøftelse. 
10. SSFs 100 års jubilæum i juni og markeringen til efteråret. 
11. Evt. 
12. Lukket møde 

 

Der indledes med en markering af SSFs 100 års jubilæum med lidt godt til ganen.  

 

Formanden byder velkommen til dette særlige hovedstyrelsesmøde, hvor 100 års jubilæet for SSF 
bliver markeret. En særlig velkomst til de tre forhenværende formænd, Heinrich Schulz, Dieter Paul 
Küssner og Jon Hardon Hansen, de to forhenværende generalsekretærer, Karl Kring og Gerd 
Wiencke samt generalkonsul Kim Andersen. Orienterer om, at der ikke kan synges fødselsdagssang, 
selvom elever har skrevet nogle flotte fødselsdagssange, der kan synges på et senere tidspunkt. Hver 
person har fået en anretning, og der skåles og ønskes velbekomme.  

Understreger, at alle, der vil sige noget, skal tale fra talerstolen, så alle, også de, der sidder i Lille Sal, 
kan høre det. Årsmødeudvalget præsenterer årsmødeplakaten, der også er en fødselsdagsplakat. 

Fred Witt, Årsmødeudvalget orienterer om, at valget af årsmødeplakaten har været lidt længere 
undervejs i år. Efter længere diskussioner endte det med en plakat af Timo Essler, der indikerer, at 
det er et fødselsdagsår, man fejrer. Opfordrer til at man bruger plakaten til næste år. Muligvis kan den 
bruges til flere formål. Det vil Årsmødeudvalget tage stilling til. Plakaten afsløres af Daniela 
Caspersen. 

Daniela Caspersen orienterer om, at der ikke blev lavet årsmødekrus i år, men udvalget besluttede at 
bruge Grænseforeningens T-shirt med sloganet: ”Danskerne findes i mange modeller”. 

Formanden byder velkommen til Mogens Rostgaard Nissen, som sammen med Merete Bo Thomsen, 
skriver SSFs jubilæumsbog. Han vil præsentere bogen her i aften.  

Mogens Rostgaard Nissen, forskningsleder (se også bilag) forklarer, at bogen skulle være udkommet 
i slutningen af juni, men man blev enige om i forretningsudvalget, at den i stedet for udkommer i 
starten af august. Understreger, at det i højere grad er Merete Bo Thomsen, der har arbejdet med 
bogen. Det har været en stor opgave at skrive en bog om SSF, og der vil være nogle, der mener, at 
der mangler noget, eller der er noget med, der ikke er så vigtigt. Men det er betingelserne, når man 
skriver en bog, der berører så mange mennesker, og man har forsøgt at gøre det så neutralt som 
muligt. Fokus har været på SSFs betydning for medlemmerne og ikke så meget på 
organisationshistorien. Hvad har medlemmerne gennem årene fået ud af at være en del af SSF? SSF 
som den centrale forening, som også belyser mindretallets historie. Man har bestræbt sig på at tage 
afsæt i de enkelte mennesker, der har været en del af SSF i de sidste 100 år. Man har prøvet at skrive 
en anden historie end det, der har været udgivet før. De første årtier af SSFs historie er der nok ikke 
mange, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorimod læserne vil se mere kritisk på de seneste årtier, 
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idet der er mange, blandt andet også fra aftenens forsamling, der vil kunne vurdere og huske det 
beskrevne. Titlen ”Sydslesvig en dansk fortælling” er blevet til i samarbejde med forretningsudvalget. 
Der er blevet brugt årsmødeplakater i omslagets layout, og det er blevet sat op af en professionel 
layouter. Bogens opbygning er, at der er 10 kapitler, ét for hvert årti. Hvert årti har sit særlige 
fokusområde, hvilket ikke skal forstås sådan, at de fokuspunkter, der er valgt ud, kun gælder for det 
pågældende årti. Mange temaer går igen i flere årtier, men har været centrale i de udvalgte årtier.  

1920rne: etableringsfasen og en afklaring af, hvem der kunne være medlem af foreningen, der 
dengang hed Den Slesvigske Forening. Det var i orden at være en del af mindretallet, selvom man 
havde en tysk baggrund. 

1930rne er præget af SSFs rolle i forbindelse med det nazistiske regime, med fokus på børn og unge, 
hvor opgaven var at holde de unge så langt væk fra nazismen som muligt. 

1940rne, hvor fokus er lagt på årene efter krigen, hvor der var et boom i medlemstallet, og Frants 
Thygesen havde en stor organisatorisk opgave i forhold til at finde ud af, hvem der kunne komme ind 
i foreningen, da man ikke var interesseret i at få gamle nazister ind. 

1950erne, hvor SSF har en beskytterrolle overfor enkelte mennesker, retssager og andre foreninger 
i Sydslesvig. 

1960erne var en brydningstid, hvor der er en begyndende forbrødring mellem flertal og mindretal og 
flere fra flertalsbefolkningen, der bliver medlem. Samtidig sker der en vis forbrødring mellem 
Forbundsrepublikken og Danmark. 

1970erne kom sprogdebatten ind i foreningen, i høj grad fordi Sven Johansen, der var rektor i Slesvig, 
kom med en kraftig udtalelse om, at mindretallet var blevet for stort og for ikke-dansk. Han krævede, 
at medlemmerne i SSF skulle kunne tale et ordentligt dansk. 

1980erne var igen en brydningstid med diskussion om, hvad det vil sige at være et mindretal og hvilke 
krav, der skulle stilles, for at være medlem af SSF. Skulle der, udover at nydes, også ydes? En 
generationskamp fandt sted mellem krigsgenerationen og efterkrigsgenerationen, hvor den yngre 
generation ikke havde oplevet det anspændte forhold til flertalsbefolkningen.  

1990erne, et markant kursskifte indenfor SSF på lederposterne, også i forhold til politiske spørgsmål, 
med et klart andet forhold til flertalsbefolkningen med f.eks. Slesvig-Holsten-Dagen og en politisk 
opblødning til flertalsbefolkningen, men også mellem de to mindretal, det tyske i Danmark og det 
danske i Sydslesvig 

00erne opleves som et årti, hvor der er behov for forandring i foreningen med nye tiltag for at være 
opdateret og ikke blive en gammelmandsforening, der hænger ved fortiden. Der er en del 
organisationshistorie i dette årti. Distriktssammenlægninger, hvordan kan der tilbydes mere for de 
samme ressourcer. I 00’erne bindes der også sløjfe om nogle af de politiske samarbejder i forhold til 
Berlin, København og Kiel. 

2010erne, som har været vanskeligt at skrive om, da det er nutid og det ikke er meningen at agere 
som fremtidsforskere. Der er et større behov for at øge kendskabet til mindretallet i Danmark, og der 
bliver gjort en del for at skabe denne synlighed i Danmark. 

I det afsluttende kapitel lægges der op til 4 forskellige holdninger til, hvad SSFs rolle er i dag og i 
fremtiden.  
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Kilderne, der er brugt, er i høj grad protokollerne fra landsmøderne, hovedstyrelsesmøderne, 
generalforsamlingerne fra amterne og distrikterne, men også Flensborg Avis har været en god kilde. 
Der er brugt mange timer på at bruge kilder, som man ikke har brugt så meget før, for at tegne et 
billede af, hvad SSF har gjort for medlemmerne, og hvordan medlemmerne har opfattet dette. Der har 
været tvivl om SSFs fødselsdato er den 26. juni eller den 28. juni, idet der har været kilder til begge 
datoer. Hovedpersonen bag stiftelsen af foreningen var Ernst Christiansen, redaktør ved Flensborg 
Avis og der har ikke stået noget i Flensborg Avis om stiftelsen, hvilket er uforklarligt.  

Formanden overrækker en gave til Mogens Rostgaard Nissen som tak for oplægget.  

Oplyser, at der sker noget inden dagsordenen går i gang. Ønsker Britta Jöns tillykke med 
fødselsdagen og har glædet sig til følgende: 

Kære Jon 
Det glæder mig oprigtigt, at du har sagt ja til at komme i dag og sammen med Hovedstyrelsen 
markere SSFs 100 år fødselsdag. 
 
Derfor vil vi gerne benytte os af lejligheden til – i denne ramme – at overrække SSFs guldnål til dig 
for din indsats og mange års utrættelige arbejde for SSF og det danske mindretal. En nål, der 
fortrinsvis gives til vore landsformænd for at have taget et overordnet ansvar for SSF og 
mindretallets ”udenrigspolitiske” forhold samt for ihærdigt at have styrket det indre sammenhold 
omkring dansk sprog og kultur. Tillad mig at give den fortjente overrækkelse nogle ord med på 
vejen: 
 
Du blev født i Tarp i 1957 og er opvokset i mindretallet – en ægte sydslesviger. Som mange andre 
forlod du hjemstavnen for at læse i Danmark. Du fik en b++ 
achelor i jura i 1983 og en kandidat i teologi i 1989 og vendte tilbage til Sydslesvig som dansk præst 
på Sild i 1991. Her lever du stadig sammen med din kone, Petra, der ligeledes er præst. Du har 2 
voksne børn. 
 
Allerede i 1992 blev du bestyrelsesmedlem og protokolfører i SSF Vesterland-Hørnum og har 
således været en del af distriktsarbejdet i mange år. Du blev formand for distriktet i 2003. Dit 
engagement for mindretallet på øen blev udvidet i 2003, da du ligeledes blev bestyrelsesmedlem i 
SSW og i 2004 medlem af Vesterland bys kulturudvalg, hvor du sad med frem til 2008. 
 
Ikke kun på Sild nød de godt af dit arbejde for mindretallet. I 2003 blev du 1. næstformand i SSFs 
forretningsudvalg, og du afløste Dieter Paul Küssner som formand i 2013. 
 
Derudover har du siddet i Flensborg Avis` Tilsynsråd fra 2007-2015, været SSFs repræsentant i Det 
Sydslesvigske Samråd og i din egenskab som landsformand har du siddet i utallige bestyrelser og 
er fortsat formand for Mikkelbergfonden. 
 
Du har, som formand for SSF, siddet i mindretalsrådet i Berlin, hvor du turnusmæssigt var formand i 
årene 2016 og 2019. I denne egenskab har du blandt andet været med til at forbedre samarbejdet 
med forbundsrådet og sørget for, at der er et årligt møde med gensidig orientering om arbejdet i 
mindretallene. 
 
Du har været med til at rette fokus på mindretalssprogene i medierne, og du har arbejdet for dobbelt 
statsborgerskab og bragt UNESCO-ansøgningen ift. grænselandet og dets fredelige sameksistens 
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som immateriel kulturarv på vej. I 2014 lykkedes det at få forbundsmidlerne til SSF hævet med 
33.000 €. Projektmidler, der blandt andet blev brugt på Skipperhuset i Tønning. 
 
Du har i mange år lagt kræfter i foreningsudviklingen. Du var med til at starte hvervekampagnen for 
at øge medlemstallet, hvilket også lykkedes på fornem vis. Det er vigtigt, at SSF er samlingskraften, 
den folkelige bevægelse omkring dansk sprog og kultur, så vi kan fastholde de danske traditioner og 
sange i vore lokale forsamlingshuse og mødesteder. 
 
Det har altid været en hjertesag for dig at fastholde det danske, identiteten og bekendelsen til det 
danske. Du er en ildsjæl både på distriktsplan og på ledelsesplan. Du har villet det danske og har 
repræsenteret det danske mindretal både ved utallige møder og på rejser både til København, til 
Berlin, i Kiel og rundt om i Sydslesvig. 
 
Ét af de største møder er vel mødet med hendes majestæt Dronning Margrethe den II. i forbindelse 
med hendes besøg i Sydslesvig i september 2019, men også mødet med forbundspræsidenten 
Frank Walter Steinmeyer og andre personligheder er en del af formandens repræsentative opgaver, 
som du har løst på fornem vis. Noget man heller ikke personligt glemmer.  
 
I alle de år har din familie og din menighed med menighedsrådet i spidsen støttet op omkring dit 
arbejde for SSF. Så også de fortjener en tak. Tak for forståelsen for vigtigheden af det kulturelle og 
kulturpolitiske arbejde, tak for at SSF og mindretallet måtte tage din tid og opmærksomhed. 
 
Du har selv udtrykt det således ”SSF er for mig den helt rigtige forening, fordi jeg interesserer mig 

både for litteratur, teater, film og musik. Men også det finkulturelle og det kulturpolitiske brænder jeg 

for. Samtidig kan jeg godt lide formidlingen af dansk sprog og kultur. Her passer SSF perfekt. 

Kulturen står mit hjerte nært.” 

 
Kære Jon: 
”Danskerne findes i mange modeller, 
for livet kræver mangfoldighed. 
Levende er kun de ord, der fortæller 
om fællesskabet, hvor alle er med...” 
 
På vegne af Sydslesvigsk Forening vil jeg gerne sige tak for dine mange aktive år både på distrikts- 
og landsplan, altså den særlige indsats både overordnet og udadti, men også indadtil og for 
fællesskabet.  
 
Vi håber, at Sydslesvig og SSF fortsat er din hjertesag, og det mindste vi kan gøre er at overrække 
foreningens guldnål som tegn på vores taknemmelighed for de mange utallige timer, du har kæmpet 
og slidt for vores fælles sag – bekendelsen til det danske. 
 
TAK Jon! 
 
Da der ikke kan råbes et trefoldigt hurra, får Jon en stor klapsalve, hvorefter guldnålen bliver overrakt. 
 
Jon Hardon Hansen, fhv formand for SSF takker for ordene og invitationen til jubilæumsmødet. 
Beklager meget, at både grænsedragningen, genforeningen og SSFs 100 års fødselsdag, som man 
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har arbejdet henimod i flere år, blev lagt ned af en pandemi. Det er positivt at se, at der alligevel blev 
holdt små sammenkomster i forbindelse med fødselsdagen. Håber, at der er styr på virussen i 2021, 
så SSF og mindretallet kan fejres. Understreger at det er en trøst, at Dronning Margrethe II var på 
besøg i september sidste år og ikke i år. Dronningen har sørget for, at mindretallet gennem besøget 
er kommet på Danmarks landkort, hvilket er i tråd med det Mogens sagde om, at 2010erne bl.a. har 
fokus på mindretallets kendskab i Danmark.  
 
Ud over det er det også en trøst, at mindretallet har to UNESCO verdensarv hhv. immateriel 
verdenskulturarv at se frem til og tilbage på, og at den tyske side virkelig vil gøre Danevirke 
monumentet mere synligt ved at rydde det for træer, så de 30 km Danevirke bliver synligt i landskabet 
og dermed også i Danmark, Sydslesvig, Tyskland og Europa. Er fortrøstningsfuld i forhold til, at 
UNESCO også vil blåstemple det dansk-tyske fredelige samliv og sameksistens her i grænselandet 
igennem de sidste 100 år. Ville ønske, at denne verdenskulturarv får et monument, der bygger på 
nogle mennesker, som har kæmpet i generationer for danskheden i grænselandet og har betalt en 
høj pris for danskheden, ved at gå i krig to gange plus at være tvunget til at gå i krig yderligere to 
gange i 1. og 2. Verdenskrig, fordi man var tysk statsborger. De har været tro over for deres hjemstavn 
og herbergsstaten, og de har betalt en høj pris for, at vi kan leve det fredeligt samliv med de tyske 
naboer. Et monument ville formidle denne synliggørelse og kunne besøges. Det ville være en 
fødselsdagsgave til hele mindretallet, ikke kun til SSF, når tiden er moden til det også rent politisk.  
 
Ønsker SSF alt godt og er sikker på, at Gitte Hougaard-Werner vil føre foreningen og mindretallet 
videre på den rød-hvide scene, så der fortsat kan være et mindretal om 100 år. Takker for årene 
sammen med alle tilstedeværende og personalet i SSF. En særlig tak til Jens A. Christiansen for de 
meget intensive år de havde sammen. Er stolt af at være efterfølger for Heinrich Schulz og Dieter Paul 
Küssner som formand, da de to har været med til at åbne mindretallet på en konstruktiv måde i forhold 
til de tyske naboer og de tyske politiske organisationer i Forbundsrepublikken, der har været med til 
at skabe det klima vi har i dag, hvilket han takker dem for. Takker for guldnål, blomster og hæder. 
 

Anne Marie Erichsen, formand for Den slesvigske Kvindeforening overbringer en hilsen og tillykke 
med 100 års fødselsdagen fra hendes forening. 100 år er lang tid, og Kvindeforeningen og SSF har 
næsten fulgtes ad, idet den fylder 100 år den 20. marts 2022. Sammen har man fået 
mindretalsarbejdet i gang i 20’erne ude på landet, har under 2. Verdenskrig oplevet tilbagegang men 
også sammenhold og den voldsomme fremgang lige efter krigen og tilbage til det mere normale, som 
det er i dag. Det netværk, kvinderne i starten hurtigt fik bygget op, har været til gavn for Den Slesvigske 
Forenings start i landdistrikterne. Netværket består stadig. Opgaverne har været at tage sig af gamle, 
syge, ensomme og trængende, men det egentlige underliggende formål var, at opretholde og styrke 
kontakten mellem danske familier på landet. Dette netværk har SSF kunnet trække på og gør det 
stadigvæk. SSF og Kvindeforeningen har et godt samarbejde i landdistrikterne omkring mange 
arrangementer og ældrearbejdet. Der er blevet trukket på samme hammel, og man har hjulpet 
hinanden igennem de 100 år. Håber, at man om halvandet år kan fejre 100 års jubilæet for 
Kvindeforeningen, hvor der helt sikkert vil blive fokuseret på samarbejdet igennem 100 år. Ønsker god 
medvind. Ønsker, på de tilsluttede foreningers vegne, tillykke med SSFs 100 års fødselsdag. De 
tilsluttede foreninger, 23 kulturelle foreninger, der er selvstændige og uafhængige, nyder på den ene 
og den anden måde godt af SSFs indsats for mindretallets foreninger. Takker for god servicering ved 
besøg på Flensborghus. 
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1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes §12 stk. 8 

Der er ingen medlemmer til stede, der ikke er en del af hovedstyrelsen. Derfor er der ikke spørgsmål 
til dette punkt. 

 

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jf. § 4 stk. 4  

Mødet åbnes, og der er 22 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede.  Dermed er 
hovedstyrelsen beslutningsdygtig 

 

3. Valg af dirigent 

Formanden foreslår Kirsten Vognsen Weiss på forretningsudvalgets vegne og spørger, om der er 
indvendinger. Det er der ikke, og dermed er Kirsten Vognsen Weiss valgt.  

 

4. Godkendelse af protokol fra den 19. maj 2020  

Dirigenten takker for valget, og protokollen fra det åbne møde godkendes efter håndsoprækning.  

 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

Dirigenten læser dagsordenen op og bekendtgør, at der under pkt. 12 er et lukket møde. Der er ingen 
forslag om ændringer af dagsordenen eller tilføjelser. Mødet fortsættes i henhold til den udsendte 
dagsorden.  

 

6. Formandens beretning 

Kære alle, lad mig starte min beretning med at ønske os alle - medlemmer, ildsjæle, ansatte og vore 
mange venner rigtig hjertelig tillykke med de 100 år. Samtidig vil jeg gerne takke for de mange hilsner 
og lykønskninger blandt andet via Flensborg Avis. 

Statsministeren fremhæver, at vi er noget helt specielt i grænselandet, og at vi ikke er og heller ikke 
vil blive glemt.Formanden for Folketinget Henrik Dam Kristensen skriver i sin hilsen, at vi i SSF gør et 
kæmpe arbejde for at holde danskheden i live syd for grænsen, at vi bygger bro og gør Danmark 
større.Formanden for Sydslesvigudvalget, Christian Juhl kalder os et fyrtårn for mange andre 
mindretal, og Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen nævner, at der uden SSF nok ikke havde været 
et så levedygtigt og mangfoldigt dansk mindretal i Sydslesvig i dag.  

Desuden har der været utallige hilsner fra tysk side. Alle fremhæver SSFs betydning for mindretallet, 
men også for forbundsrepublikken og landet Slesvig-Holsten. Vi er gode ambassadører for dansk 
sprog og kultur, er med til at skabe mangfoldighed og kan ikke undværes. Tilmed sendte 
landdagspræsident Klaus Schlie helt uopfordret en personlig videohilsen, som kan ses på vores 
facebook-side. En dejlig overraskelse. 
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Alle øvrige foreninger og institutioner har ligeledes sendt dejlige hilsner og varmende ord. Det er et 
fantastisk grundlag for os alle at starte de næste 100 år på – i fællesskabets tegn og med bekendelsen 
til det danske og mindretallet.  

En særlig hilsen, som vi modtog som mail mandag, vil jeg gerne nævne. Et fint kort fra Tønning 
Danske Børnehave, hvor de siger tillykke og takker for alle de fine kulturelle arrangementer og 
oplevelser, som vi som SSF har givet dem. I den grad en hilsen fra basis, fra dem, der nyder godt af 
vores kulturtilbud. Helt fantastisk - så TAK til børnehaven i Tønning, det glædede meget.  

Men tilbage til hverdagen i kronologisk rækkefølge. 

Mindretalsrådet i Berlin 

Vi havde en videokonference i rådet den 19. maj, hvor Martin Lorenzen, Jens A. og undertegnede 
deltog fra Jens´ kontor. Vores sekretariatsleder er gået på barsel og har i mellemtiden fået en lille 
dreng. På grund af Corona-stilstanden og aflysninger, har rådet besluttet i første omgang at opgradere 
de nuværende deltidsansattes funktioner samtidig med, at mindretalsrådets formand og Jens udgør 
en form for fjern-ledelse, når der skal træffes beslutninger m.m. Der er ingen udadvendte møder i stor 
stil i 2. halvår af 2020. Halvåret vil blive brugt til at forberede møder og aktiviteter 2021 - fx møder med 
Innenausschuss og en parlamentarisk aften.  

Den 4. juni havde FU møde med repræsentanter for de tre faste udvalg. 

Først berettede Knud Ramm-Mikkelsen fra Kulturudvalget, derefter Tine Bruun Jørgensen fra Teater- 
og koncertudvalget og sidst Fred Witt fra Årsmødeudvalget. De seneste måneder har selvfølgelig for 
alle udvalg været præget af Corona og aflysninger, ellers vil jeg ikke foregribe punktet ”Nyt fra 
udvalgene”. Netop dette punkt drøftede vi sammen for at præcisere fremadrettet, hvad vi vil lægge i 
dette dagsordenspunkt. Alle var dog enige om, at den skriftlige beretning til Hovedstyrelsen er vigtig 
og bør fastholdes; også ud fra et mere formelt synspunkt. Hvorimod punktet på Hovedstyrelsens 
dagsorden ”Nyt fra udvalgene” bør anvendes til korte, aktuelle meddelelser og f.eks. til fokusering på 
én til to emnekredse, der lægger op til debat. Punktet vil også kunne anvendes til, at de forskellige 
udvalg orienterer nærmere om deres arbejde fra maskinrummet. Ved at anvende dette punkt mere 
dialogorienteret, vil man kunne lukke op for mere debat i Hovedstyrelsen af relevante emner for SSF 
hhv. mindretallet. 

 

På baggrund af en diskussion om styrkelsen af kulturlivet i Sydslesvig kom vi frem til følgende 
konklusioner: 

 Entrépriserne bør tilpasses markedet, vi må ikke sælge os selv og vores fremragende tilbud 
for billigt. 

 Vi må overveje etablering af et pakketilbud for familier hhv. et klippekort-koncept med bonus. 
I nogle distrikter har man flere gode aktiviteter, andre steder er kulturtilbuddet tyndt. 

 Der må satses på målrettet inspiration til mindre kulturaktiviteter i foreningens tynde områder. 
 SSF bør overveje, om der er brug for en frivillig rejsekonsulent (vandrelærer) på deltidsbasis 

til at give en hjælpende hånd til de svage distrikter.  
 Den bebudede værktøjskasse bør tydeligere beskrive, hvilken opgave distriktet hhv. 

distriktsbestyrelserne har. 
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Det sidste punkt ved vores møde var valgene til landsmødet. 

I Kulturudvalget har man endnu ikke drøftet, hvem der stiller op, men formanden agter at genopstille 
til valg, hvis det er ønsket.  

I Teater- og koncertudvalget har man heller ikke drøftet valget ved det kommende landsmøde. Tine 
ville gerne fortsætte i udvalget, dog helst ikke som formand. I øvrigt gælder det om at sikre nogle 
suppleanter til de ordinære medlemmer, der i perioder har forfald. Udvalget har mange opgaver og 
arrangementer.  

I Årsmødeudvalget vil der være brug for en formand og mindst én bisidder. Ellers er det ikke drøftet 
nærmere. 

Vi blev enige om, at alle udvalg præsenteres via Kontakt, som opråb til mulige kandidater. Man skal 
vide, hvad man går ind til. Jeg vil dog allerede nu opfordre jer alle til at italesætte det ved jeres møder 
rundt omkring i amter og distrikter, samt lede efter kandidater, der har lyst til at gå ind i det mere 
overordnede udvalgsarbejde. 

Vi vil fremover afholde møde med repræsentanterne årligt. Det kan bidrage konstruktivt til, at kulturen 
- én af vores kerneopgaver - rykker endnu mere i centrum for SSFs virke, navnligt i relation til arbejdet 
i Hovedstyrelsen og distrikternes kulturaktiviteter. 

Virtuelt debatmøde den 12. juni 

Da Folkemødet på Bornholm blev aflyst, inviterede Radikale Venstre til et elektronisk folkemøde 
fredag den 12. juni. En af debatterne havde titlen ”Hvor går grænsen, en debat om danskhed, 
mindretal og identitet i jubilæumsåret 2020”. Her deltog de to Sydslesvigudvalgs-medlemmer Martin 
Henriksen fra DF og Rune Christiansen for RV samt undertegnede fra SSF. En spændende og livlig 
debat, der kunne ses på Facebook. 

Markering af genforeningsdagen den 15. juni 

Den 15. juni blev en særlig dag på flere forskellige måder.  

Statsminister Mette Frederiksen havde inviteret til et møde med repræsentanter fra de danske 
foreninger og institutioner i Sydslesvig. Mødet fandt sted ved mindestenen i Kruså for Christian X´s 
møde med de dansksindede fra Sydslesvig. Under hensyntagen til Coronareglerne fik repræsentanter 
fra Samrådet mulighed for at tale kort med statministeren og orientere om arbejdet, og særligt hvad 
Corona og grænselukningen har betydet for os syd for grænsen. 

Samme dag blev grænsen lukket op for borgere fra Slesvig-Holsten og turister fra hele Tyskland, der 
kan forevise et lejebevis på minimum 6 overnatninger. På den måde kom lidt normalitet tilbage til 
grænselandet. Omend ikke alle grænseovergange er åbnet endnu, er det et skridt i den rigtige retning, 
ikke mindst takket være vores lobbyarbejde på Christiansborg og en fælles indsats fra begge 
mindretals partier, Grænseforeningen og SSF.  

Så man må sige, at den 15. juni ikke kun kan fejres som den dag, Sønderjylland blev genforenet med 
resten af Danmark, men også som den dag, vi sydslesvigere igen kunne rejse frit over grænsen og 
dermed pleje vore venskabs- og familiære bånd til moderlandet Danmark, vel også en slags 
genforening efter 3 måneders nedlukning. 

Møde med Johannes Callsen den 22. juni på Akademie Sankelmark 
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Efter en længere Coronapause inviterede mindretalskommiterede Johannes Callsen til møde i 
DialogForumNorden og forinden til møde omkring oprettelsen af Minderheiten-Kompetenz-Center. 
Sidstnævnte er på dagsordenen under den lukkede del og I har fået tilsendt bilag til 
forhåndsorientering. 

I DialogForumNorden orienterede vi om aktuelt, vendte Coronasituationen og blev enige om, at der 
på trods af muligheder for videomøder og Skype er hårdt brug for fysiske møder og fællesskabet i 
vore mindretal. Det er en vigtig del af vores DNA at kunne mødes omkring vores sprog og kultur. 

Markeringen af SSFs 100 års jubilæum 

Den 26. juni fyldte SSF 100 år, og det skulle vi fejre med et stort brag ved årsmøderne 2020. Men de 
blev som bekendt aflyst. Alligevel skulle dagen markeres. 

Jens havde inviteret medarbejderne til morgenkaffe og hygge. I løbet af dagen blev et digitalt 
jubilæumsprogram optaget på Flensborghus. Tak til Lars Salomonsen og Flensborg Avis for at optage, 
redigere og udsende programmet på avisens Facebook-side. Bag kulisserne har Matthias og Rasmus 
arrangeret programmet. Tak til jer begge.  

Tak også til Mie, Jule, Lisser og Knud for deres sang, og til Nikolaj for det fine akkompagnement på 
flygelet. Sidst, men ikke mindst, tak til Alexander von Oettingen for at præsentere de flotte indslag og 
lede gennem programmet. 

Flere steder var der mulighed for at følge med i fællesskab. Blandt andet fandt fysiske møder sted i 
Medborgerhuset, på Mikkelberg og Slesvighus. Herfra streamede man så fødselsdagsprogrammet i 
fællesskab. Som Husum Amt skrev det på Facebook, man fejrede SSF med anstand og afstand. Tak 
til jer alle. 

I anledning af dagen kunne vi alle læse en særlig udgave af KONTAKT med mange dejlige hilsner, 
som jeg nævnte indledningsvis. Samtidig var der utallige fødselsdagsannoncer fra de øvrige 
foreninger og institutioner. Dejligt! Tak til Jette, Bernd og Rasmus. 

De egentlige jubilæums-arrangementer gennemføres, så vidt muligt, lørdag den 24. oktober på 
Flensborghus, Husumhus og A.P. Møller Skolen, hvor også jubilæumsbogen, som I har hørt om i dag, 
udkommer. Den helt officielle markering finder sted ved de næste årsmøder som aftalt. 

I aften har vi prøvet at markere 100-året sammen med jer og nogle særlige gæster. Tak fordi I alle 
kom, selvom sommerferien en startet. Dermed er der kun tilbage at slutte denne beretning af med at 
ønske jer en god sommer. 

 

7. Nyt fra SSFs udvalg.  

Knud Ramm-Mikkelsen, Kulturudvalget: Siden sidste hovedstyrelsesmøde har der ikke været mange 
aktiviteter inden for Kulturudvalget. 

Vi har haft et par ansøgninger, som er blevet behandlet pr. mail – og jazzprogrammerne for efteråret 
og faktisk også foråret er faldet på plads. Så det bliver lidt kedeligt at tale med musikere de næste 
måneder, da vi ikke har plads til flere koncerter før efteråret 2021. 

Som muligvis bekendt har der været et godt og konstruktivt møde mellem udvalgsformændene og 
Forretningsudvalget. Et af de punkter, vi var enige om, var at jeg i fremtiden ikke vil fortælle særligt 
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meget om afviklede og kommende arrangementer, men at jeg vil gemme det til den skriftlige beretning, 
hvor I så til gengæld bare kan vente jer! 

Til gengæld vil vi prøve at komme med emner, der rent faktisk måske kan diskuteres og debatteres. 
Ét af de områder, vi som bekendt p.t. arbejder med, er vores tilskudsordninger til diverse 
arrangementer.  

Det, vi bl.a. skal have på plads er, hvor meget tilskud skal Kulturudvalget betale til det enkelte 
arrangement – og hvordan bliver arbejdsopgaverne fordelt mellem distrikt – amt – generalsekretariat 
og udvalg. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er blevet gjort opmærksom på, at nogle distrikter hvert 
år d. 1. januar ligger med ret store kassebeløb. Det vil være vores mål, at distrikter, der har større 
beløb på kistebunden, selv bør betale en væsentlig del af et ønsket arrangement. 

I denne fase vil det være nødvendigt med et godt og tæt samarbejde med amtskonsulenterne, der 
naturligvis vil have kendskab til distriktets økonomi og evt. langsigtede planer. Det er ikke min hensigt 
at overfalde jer med dette emne, så jeg håber, at der måske kan komme nogle tilbagemeldinger på 
næste hovedstyrelsesmøde – i september måned. 

Derudover er der som bekendt valg til udvalgene til næste landsmøde. 

Udvalget holder normalt 8–10 møder pr. år, og vi tager beslutninger om et af de meget vigtige områder 
inden for foreningen. Og ikke mindst: vi har mulighed for selv at komme med ønsker, forslag og gode 
ideer inden for vores område. 

Hvis I har gode forslag til personer, der har interesse for området – må I gerne prikke til dem og foreslå 
dem. De og I må meget gerne henvende jer til undertegnede eller andre i udvalget, hvis I vil høre 
mere om det daglige arbejde. 

Det var alt for denne gang – og så håber vi alle på snarlig tilbagevenden til det almindelige, 
hæsblæsende kulturliv og oplevelser. 

God sommer til alle.  

Fred Witt, Årsmødeudvalget: Sidste nyt er, som nævnt, plakaten og en opfordring til at bruge den til 
næste år. Der skal vælges to nye medlemmer til Årsmødeudvalget. Udvalgets ønske ville være, at der 
er en repræsentant fra hvert amt i Sydslesvig, da det mener, at det ville føre til en mere retfærdig 
fordeling af midlerne. Beder om at overveje, om der sidder nogle i amterne, der kunne tænke sig at 
være med i Årsmødeudvalget, og foreslå dem til Landsmødet, hvis det er tilfældet. Der er ikke så 
mange møder som i de to andre udvalg, og arbejdet er spændende. Der træffes beslutninger vedr. 
tilskud, og Årsmøderne planlægges. Har selv været med siden 1997 med en toårig pause og fastslår, 
at det er et spændende arbejde. 

Tine Bruun Jørgensen, Teater- og koncertudvalget:  

Kære hovedstyrelse. Vi har alle oplevet, at kulturen har og har haft en central rolle i den senere svære 
tid. Her tænker jeg specielt på det store gensyn med fællessang på TV, facebook med mere. Kulturen 
har skabt mening i denne svære tid. Derfor tror jeg også, at vi alle sidder med en længsel efter igen 
at kunne se teater og gå til koncerter.  Men desværre er det ikke så vidt endnu. 



 12/16

Udvalget har dog lige lanceret vores nye teater- og koncertbrochure, som vi håber er faldet i jeres 
smag. Desværre oplever vi, at billetsalget går meget trægt. Jeg må dog erkende, at det sikkert har 
noget med den aktuelle situation at gøre, og at vi sikkert p.t. ikke kan ændre det store på det. Claudia 
har taget en del brochurer med i aften, som jeg håber, I tager med hjem og fordeler. Måske kommer 
der så gang i salget. I bør alle være opmærksomme på, at hvis en koncert eller forestilling bliver aflyst, 
refunderes billetprisen.  

Som I hørte, så stiller jeg ikke op som formand ved det kommende valg. Jeg er dog meget glad for 
arbejdet i udvalget, og jeg vil meget gerne fortsætte som menigt medlem i udvalget. Generelt har vi 
ca. 8-10 møder i løbet af året, det er ikke det, der fylder i dagligdagen. Det er de øvrige opgaver, der 
følger med formandskabet, som fylder. Jeg har jo sideløbende også et job, som kræver min 
tilstedeværelse. Skulle der ikke findes en ny formand, har jeg lovet, at jeg tager to år mere.  

I ønskes alle en rigtig god sommer. 

 

8. Forvaltningschefernes rapport om effektiviserings- og organisationsmuligheder i 

Sydslesvig (se også bilag og rapport på SSFs hjemmeside) 

Jens A. Christiansen: I Flensborg Avis har man kunnet læse, at rapporten om effektiviserings- og 
organisationsmuligheder i Sydslesvig, som forvaltningscheferne har udarbejdet er udkommet. Da 
strukturdebatten blussede op for halvandet år siden, så det ud til, at det gik i retning af front i stedet 
for dialog. Så kom forvaltningscheferne, der mødes jævnligt på generalsekretariatet, med ideen om 
at beskrive, hvordan strukturen hænger sammen i dag og lægge op til scenarier for, hvad man kunne 
forestille sig fremover. Udgangspunktet har været, at der er behov for en nøgtern fremlæggelse af 
forskellige muligheder, som ikke er forhandlet forud, men bygger på analyser. Så er det op til 
Samrådet og de andre organisationer at tage en politisk vurdering og beslutning. Det er et forsøg på 
at komme med et neutralt bud på, hvordan den fremtidige struktur og de fremtidige 
effektiviseringsmuligheder kunne se ud. Rapporten er bygget op, som man kan se i bilaget, i fem 
hovedområder. Første område: Hvilke udfordringer står det danske mindretal generelt over for? Man 
har fokuseret på en række kulturelle udviklingstendenser, som spiller ind i det danske mindretal. Der 
nævnes digitalisering, bevægelse fra land til by og den øgede individualisering - hvordan man skal 
forholde sig til det, når det danske mindretal bygger på en udpræget fællesskabsfølelse.  

Så har man set på optimering af teknisk-administrative opgaver, som er områder, der har været i spil 
tidligere. Der foregår allerede et tæt samarbejde på en række områder, som f.eks. på Flensborghus i 
forhold til bl.a. rengøring, indkøb og fælles medarbejdere, hvor man har koordineret og haft et 
samarbejde i flere årtier. Uanset om strukturen ændres, kunne man forestille sig, at man har en fælles 
ejendomsadministration og et fælles servicecenter, der tager sig af bl.a. viceværtsopgaver i 
Sydslesvig på tværs. 

Et andet afsnit handler om optimeret samarbejde mellem organisationer med beslægtede 
kerneopgaver, hvor man ser på, om man kan løfte nogle opgaver i fællesskab og måske endda slår 
sig sammen om nogle områder. Nævner fritidshjemsordningen hos SdU og Skoleforeningens arbejde 
med SFO, og at SSF og Biblioteket kunne finde tættere sammen end i dag. 

Mindretalspolitisk optimering via en fælles politisk ledelsesstruktur er det næste hovedområde, hvor 
rapporten påpeger, at der er mulighed for, uanset om strukturen ændres, at finde sammen i en 
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overordnet ledelsesstruktur, så man er parat, hvis der kommer ”trusler” udefra. Som eksempel 
nævnes delstatsregeringens reduktion af tilskud til de danske skoleelever i 2010.  

Der er fire scenarier over organisationsmodeller, som er beskrevet i rapporten og som Kirsten kommer 
mere ind på. Det er: 

A. Nuværende foreninger – flere eller færre foreninger. 

B. Et styrket Samråd. 

C. Sydslesvigsk Råd e.V. 

D. Én forening. 

Det, der lægges op til, er en åben diskussion. Diskussionen har været der før, men både Samrådet 
og forvaltningscheferne mener, at der nu ligger et solidt arbejde i form af rapporten, som kunne danne 
basis for nogle beslutninger om, hvilken vej mindretallet bør gå.  

Kirsten Vognsen Weiss påpeger, at rapporten er udarbejdet af forvaltningscheferne, hvilket for nogle 
gør den tung at komme igennem. Har udarbejdet en lidt anderledes forklaring af rapporten. (se bilag) 

Rapporten er udarbejdet af forvaltningerne, og hovedstyrelsen er bl.a. modtager. Rapporten er faktuel, 
og det gælder for hovedstyrelsen om at sætte sig ind i den og komme med handlingsforslag. 

Forvaltningerne understøtter processerne så vidt muligt. Det handler om egne ønsker og muligheder 
med udgangspunkt i distrikts- og amtsarbejde. Ønskerne skal omsættes af forvaltningscheferne ikke 
af hovedstyrelsen, men det er den, der har beslutningskompetencen. Rapporten er grundlaget og 
tager ikke udgangspunkt i det enkelte distrikt.  

Forklarer med egne ord rapportens opbygning, som er sendt med som bilag:  

Der er en stor part, der består af tal og fakta.  

Forvaltningschefernes forslag. Det er deres 4 scenarier, men det kan også være nogle helt andre 
scenarier. 

Yderligere overvejelser fra forvaltningscheferne. 

Første bilag: Hvem har taget beslutningen om, at der skal laves en rapport og hvad er der blevet lagt 
vægt på? Man skal huske, at det altid er afsenderen, der vælger hvad der skal med i det, der skal 
formidles. Understreger, at der er lagt et stort arbejde i den rapport.  

Bilag 2: Hvor er der allerede et samarbejde på det professionelle plan? 

Bilag 3: Hvor forvaltningen beskriver fordele og ulemper, efterfulgt af en beskrivelse af hvilke 
forvaltningsmuligheder der er. 

Når man er så langt i processen, kommer der til at være et eksternt tilbud, fordi der også vil være 
juridiske spørgsmål, der skal svares på. 

Forklarer, at det kan se rodet ud, men Sydslesvig er en broget forsamling, der har et billede udadtil 
og indadtil og ansatte og folkevalgte, som man skal passe på. Det er kun en brøkdel af foreningerne, 
der er med på planchen. Alle disse aktører skal være med i beslutningsprocessen, ud fra det, som er 
udarbejdet af forvaltningscheferne. 
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Hvor skal vi hen du? Påpeger, at man er med til at bestemme og til dels at beslutte noget. Der er 
mulighed for at komme med indsigelser, når man kan se, at det ikke hænger sammen mere. 

Man skal finde ud af, om og hvorfor man skal i gang med at ændre noget. Hvad er behovet, og skal 
der ændres noget. Det er det, der er formålet med rapporten for hovedstyrelsen. At man har et 
sammenligningsgrundlag ud fra fakta og kan komme med eksempler på, hvor der allerede sker et 
øget samarbejde. 

Kommer med mulige scenarier. Hvis ikke der er ønsker og behov for at ændre noget, så er der ikke 
mere at snakke om. 

Hvis man i SSF finder ud af, at rapporten har afdækket en del ting, men man ønsker ikke at ændre 
noget, så kan det være, at de andre fortsætter. 

Hvis Sydslesvig ikke har et behov, behøver man ikke at diskutere det længere i denne omgang. 

Er man stadig i samtalefasen, eller kan man gå over til handlingsfasen? 

Hvis der er et behov, skal der ses på muligheder og ønsker og hvilke samarbejdspartnere, der er til 
at opfylde disse og gå nye veje. 

Hovedstyrelsen får til opgave at læse rapporten og overveje både selv og sammen med andre, om 
der er behov for forandring i Sydslesvig eller ej. 

Hvis man kommer til den konklusion, at der er et behov, er der sikkert allerede nogle opgaver, som 
man kan gå i gang med. 

Forklarer forvaltningschefernes scenarier med egne ord. 

 Fusionsmodellen, hvor foreninger bliver slået sammen. 
 Samrådsmodellen, hvor det er Samrådet, der bestemmer 
 Paraplymodellen minder om det, det er nu, hvor alle er under én hat. 
 Sydslesvigsk Forening, som dækker fra vugge til grav  

Der kan være mange andre scenarier end disse 4, der er forvaltningschefernes forslag. 

Som mødeleder opfordrer Kirsten Vognsen Weiss, at man sonderer sit område og får læst rapporten 
så grundigt som muligt, så man til næste hovedstyrelsesmøde kan diskutere den og finde ud af, 
hvordan man vil fortsætte. Hvad vil man, og hvad kan man. Det er et fornemt udgangspunkt, som vil 
blive drøftet flere gange. 

Jørn Fischer påpeger, at der har været snakket om forandring i lang tid, og det er nødvendigt, at det 
skal behandles grundigt, men at tiden nu er inde til at handle. Der skal ikke snakkes mere, men 
handles. Det mener han, at man skal have i baghovedet til næste møde. 

Daniela Caspersen mener, at der mangler informationer til medlemmerne, så de er klar over, hvad 
man står for. Rapporten viser, at de forskellige foreninger er bygget op forskelligt, hvilket er svært at 
gennemskue. Ser de 4 forslag som meget ens, hvor få personer diskuterer de vigtige ting, og der ikke 
er indflydelse nok fra basis, og at der på den måde er nogle gode input, der ikke kommer med i 
overvejelserne. 

 

9. Flensborg Avis’ projekt KomMit 
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Rasmus Meyer præsenterer det nye projekt KomMit Sydslesvig. Det er ikke SSFs projekt, men det 
kommer til at berøre os, og derfor skal I orienteres om det. Projektet er et samarbejde mellem 
Flensborg Avis, Skoleforeningen og Biblioteket. De har fået midler til det fra A.P. Møller Fonden. Det 
er et tillæg, der kommer ud med Flensborg Avis om lørdagen. Det bliver delt ud gratis til alle 
Skoleforeningens medlemmer, da idéen er, at man vil nå den målgruppe, der tit bliver kaldt ”de nye 
forældre”. Indholdet i tillægget vil være at orientere om mindretallet i et letforståeligt sprog, bl.a. også 
med gloser, så man kan lære nye ord på dansk. Tillægget vil være på 16 sider, og det er forskellige 
mindretalsorganisationer, der kommer med indhold til siderne. Ud over de tre organisationer, der er 
en del af projektet, Flensborg Avis, Skoleforeningen og Biblioteket, kan de andre organisationer købe 
sig til sider i tillægget. For halvandet år siden, da man gik i gang med konceptfasen, blev SSF også 
spurgt om de vil være med. SSF, SSW, SdU, DKS og de andre, med undtagelse af Biblioteket og 
Skoleforeningen, sagde dengang nej til at være med. Men siden er organisationerne blevet spurgt 
igen, med undtagelse af SSF. Alle andre er nu med til at levere indhold til det, på nær SSF. Med andre 
ord kommer der efter sommerferien et tillæg med hver lørdag, hvor alle mindretalsorganisationer er 
repræsenteret, på nær SSF. Der har været et møde med Flensborg Avis, hvor man spurgte, hvorfor 
SSF ikke er blevet spurgt i anden runde. Det var en fejl, og det har SSF godtaget, men skal nu finde 
ud af, hvad man kan gøre. Det er ikke hensigten, at mindretallet bliver præsenteret om lørdagen og 
SSF ikke er repræsenteret.  Man skal betale omkring 300 € pr. uge og side og selv levere indhold og 
layout, for at være med. Det ville betyde, at vi ud over Kontakt, som udkommer hver uge, skulle lave 
en side mere. Kommunikationsdelen fylder mere og mere med dronningebesøg, med 2020, med de 
sociale medier, med brochurer og hjemmeside osv. og Kontakt. Indholdet fra Kontakt om torsdagen 
kan ikke genbruges om lørdagen, da målgruppen er en anden. SSF har drøftet, hvad der kan gøres, 
for der er ikke tvivl om at man skal være synlig i tillægget. Forslaget til Flensborg Avis er, at SSF kan 
være med i form af en annonce, så der ikke skal produceres indhold, men at man alligevel er synlig i 
nogle af ugerne. Vi afventer svar, som vi håber på kommer snart, da tillægget starter til august. Det 
er SSFs idé i forhold til at være med. Projektet kører i 3 år. 1. år var konceptfase, 2. år, som er nu, 
starter det. Ideen er, at de nye forældre efterfølgende bliver faste abonnenter. Ellers kører projektet 
bare i de 3 år. Projektet består af selve tillægget, et digitalt univers (en hjemmeside) og en app, som 
bliver en slags kalender, hvor man kan se, hvilke arrangementer, der er i Sydslesvig. Der skal SSF 
sørge for, at arrangementerne er med, hvilket giver god mening. Appen er gratis. 

 

10. SSF´s 100-års jubilæum i juni og markeringen i efteråret. 

Formanden orienterer om, at juniarrangementerne er blevet afholdt. Lørdag den 24. oktober vil der 
blive inviteret til 3 jubilæumsmøder, på Flensborghus, Husumhus og A.P. Møller skolen. Talerne vil 
være fra Sydslesvigudvalget og lokale personer. Alt efter hvordan Corona-restriktionerne ser ud til 
den tid, vil det være ligesom aftenmøderne til årsmøderne med fællessang, lidt godt til ganen, lidt 
underholdning og Dannebrog. Generalsekretariatet og amterne organiserer det hele, og 
hovedstyrelsen vil blive bedt om hjælp, hvis der er brug for det. Opfordring til at reservere datoen i 
kalenderen. Hvis man har ideer, er man velkommen til at henvende sig til generalsekretæren eller 
formanden. Det er den dato, hvor Landsmødet egentlig skulle have ligget, så måske er datoen ledig 
endnu. 

11. Eventuelt. 

Jens A. Christiansen orienterer om, at der er sendt skema over aktivitetstal i forsamlingshusene ud 
for nogle dage siden. Statistikken bygger på en videreudvikling af de nøglepunkter, der er opereret 
med tidligere. Der er kommet flere organisationer med, og det er blevet registreret, om det er 
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medlemmer eller andre, der har brugt husene og nogle andre parametre. Den nye statistikkonstruktion 
er baggrund for det udsendte skema. Det blev opdaget, efter at det lige var sendt ud, at der var nogle 
talstørrelser, som var blevet misforstået, og derfor får man en revideret udgave, der bliver delt ud, 
som erstatter den, der er blevet sendt ud. Grunden til, at der ikke er en kolonne med tal fra 2018, er, 
at der er kommet langt flere parametre med, hvilket gør, at man ikke kan sammenligne tallene fra 
2018, hvor skemaet så anderledes ud. Sammenligningsgrundlaget kan dermed først foretages næste 
år. Skemaet tages op til drøftelse efter sommerferien 

Dirigenten noterer, at skemaet tages op til drøftelse efter sommerferien. 

Formanden takker gæsterne for at have deltaget i aften og ser frem til de kommende 
hovedstyrelsesmøder, hvor forholdene forhåbentligt bliver normaliseret yderligere. Opfordrer til, at 
man sætter sig ind i rapporten i løbet at sommerferien, så der kan komme en dialog omkring den til 
det næste møde. Beder alle, der ikke skal være med til det lukkede møde, om at gå nu. 

 

9. juli 2020  

JAC/cj 


